SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE
OP
PODSTRANA
Godina XX

Podstrana 02.kolovoza 2013.

OPĆINSKO

Broj 17/2013

VIJEĆE

Temeljem članka
lanka 9. stavak 3. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" broj 174/04, 79/07, 38/09,
127/10), članka 4. i članka
lanka 10. stavak 1. Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga
zaštite i spašavanja ("Narodne novine", broj 40/08, 44/08), te članka
lanka 31. Statuta Op
Općine Podstrana ("Službeni
glasnik Općine
ine Podstrana" broj 7/13), Op
Općinsko vijeće Općine
ine Podstrana na 3. sjednici održanoj dana 1.
kolovoza 2013. godine donosi:

ODLUKU O OSNIVANJU I IMENOVANJU
ČLANOVA/ČLANICA
ČLANICA
LANICA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
OPĆINE PODSTRANA

Članak 1.
Ovom odlukom osniva se Stožer zaštite i spašavanja za područje
podru
općine
ćine Podstrana radi koordinacije
aktivnosti u akcijama zaštite i spašavanja
spašavanj (u daljnjem tekstu: Stožer).
Članak 2.
Stožer je stručno,
no, operativno i koordinacijsko tijelo koje pruža stručnu
stru nu pomoć
pomo i priprema akcije zaštite
i spašavanja, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne
neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.
nesre
Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže Načelnik.
Na
Članovi
lanovi Stožera pozivaju se i aktiviraju, u pravilu, putem nadležnog županijskog centra 112.
Stožerom rukovodi Načelnik.
Članak 3.
Za članove/članice Stožera zaštite i spašavanja Op
Općine
ine Podstrana imenuju se:
1. prof. dr.sc. Jugoslav Bagatin (zamjenik gradonačelnika)
gradona
– zapovjednik Stožera,
2. Jadranka Duvančić,, Voditeljica odsjeka za društvene djelatnosti, gospodarstvo i
općinsku imovinu – članicu,
lanicu,
3. Josip Vrdoljak – član,
4. Zdravko Galić – član,
5. Ivan Lešina ( PU Splitsko – dalmatinske županije) – član,
6. Neno Tomasović, zapovjednik
jednik DVD Podstrana – član,
7. Bruno Ćićerić,, predstavnik zdravstvenih
zdravst
ustanova na području općine
ine Podstrana – član,
8. Sanja Lulić, viša stručna
na referentica za administrativne i logisti
logističke
ke poslove,
poslov
predstavnica PUZS Split – članica.
Članak 4.
Administrativno-tehničke
ke poslove za potrebe Stožera obavlja Jedinstveni upravni odjel
odje Općine
Podstrana.
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Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju stožera zaštite i
spašavanja za Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana'' broj 04/08, 11/08, 05/09).

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Podstrana“.

Klasa: 021-05/13-01/01
Ur.broj: 2181/02-04/01-13-3
Podstrana, 1. kolovoza 2013. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Buljan, v.r.

Na temelju članka 209. Zakona o vodama (''Narodne novine'' broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13.), te
članka 31. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'' broj 7/13), Općinsko vijeće Općine
Podstrana na 3. sjednici, održanoj dana 1. kolovoza 2013. godine donosi:

ODLUKU
o priključenju grañevina i drugih nekretnina na komunalne vodne grañevine
I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrñuje se:
– postupak i uvjeti priključenja grañevine i druge nekretnine na komunalne vodne grañevine,
– obveza priključenja,
– rokovi za priključenje,
– prekršajne odredbe.

Članak 2.
Pojmovi uporabljeni u ovoj Odluci imaju značenje odreñeno Zakonom o vodama (''Narodne novine''
broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13).
Članak 3.
Isporučitelj vodnih usluga je Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split, Biokovska 3.

II.

OBVEZA PRIKLJUČENJA

Članak 4.
Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik grañevine odnosno druge nekretnine, dužan je priključiti svoju
grañevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne grañevine, kada su iste izgrañene u naselju
odnosno dijelu naselja u kojem se nalazi grañevina odnosno druga nekretnina odnosno kada su osigurani
uvjeti za priključenje na njih.
Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik poljoprivrednog zemljišta može, sukladno ovoj Odluci, priključiti
poljoprivredno zemljište na komunalnu vodnu grañevinu za javnu vodoopskrbu, u svrhu navodnjavanja.
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Članak 5.
Vlasnici grañevine odnosno druge nekretnine dužni su priključiti grañevinu odnosno drugu nekretninu
na komunalne vodne grañevine u sljedećim rokovima :
– novoizgrañena grañevina, u naseljima gdje je javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav odvodnje
izgrañen, mora se priključiti na komunalne vodne grañevine prije uporabe grañevine,
– postojeće grañevine, u naseljima u kojima još nije izgrañen javni sustav vodoopskrbe odnosno javni
sustav odvodnje, moraju se priključiti na komunalne vodne grañevine u roku od 12 mjeseci od
završetka izgradnje sustava javne vodoopskrbe odnosno sustava javne odvodnje,
– postojeće grañevine, u naseljima gdje je već izgrañen javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav
odvodnje, moraju se priključiti na komunalne vodne grañevine najkasnije u roku od 12 mjeseci od
stupanja na snagu ove Odluke.
Članak 6.
Vlasnik grañevine ili drugi zakoniti posjednik grañevine ili druge nekretnine koji je za vlastite potrebe
na vlastitom zemljištu ili na zemljištu na kojem ostvari pravo grañenja ili pravo služnosti, izgradio vodne
grañevine koje mu omogućuju opće korištenje vode oslobaña se obveze priključenja na komunalne vodne
grañevine.
III.

POSTUPAK PRIKLJUČENJA

Članak 7.
Postupak za priključenje na komunalne vodne grañevine za javnu vodoopskrbu odnosno javnu
odvodnju pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje.
Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik grañevine odnosno druge
nekretnine.
Zahtjev za priključenje podnosi se isporučitelju vodnih usluga.
Članak 8.
Zahtjevu za priključenje podnositelj zahtjeva prilaže: 1. Jedan primjerak kopije katastarskog plana
čestice koja se priključuje na sustav javne vodoopskrbe, odnosno odvodnje, 2. Dokaz o vlasništvu ili dokaz o
zakonitom posjedovanju nekretnine koja se priključuje i 3. Arhitektonski projekt ili snimku izvedenog stanja
grañevine.
Uz zahtjev za priključenje poljoprivrednog zemljišta, osim jedne kopije katastarskog plana, prilaže se
dokaz o vlasništvu ili dokaz o zakonitom posjedovanju čestice poljoprivrednog zemljišta.
Članak 9.
Isporučitelj vodnih usluga, na temelju zahtjeva za priključenje provodi postupak i donosi odluku o
dozvoli priključenja ako za priključenje postoje tehničko-tehnološki uvjeti.
Ako za priključenje ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti, zahtjev za priključenje će se odbiti.
Isporučitelj vodnih usluga obvezan je odluku iz st. 1. i 2. ovog članka donijeti u roku od 30 dana od
dana primitka zahtjeva.
Članak 10.
Odluka o dozvoli priključenja mora sadržavati podatke o grañevini koja se priključuje (mjesto i adresa
priključenja, katastarska oznaka, namjena i sl.), ime vlasnika i njegove podatke, a prilaže mu se i
odgovarajuća skica priključka.
Odluka o odbijanju priključka mora sadržavati podatke o grañevini i vlasniku u smislu stavka 1. ovog
članka, te razlog zbog kojeg se grañevina ne može priključiti.
Primjerak odluke iz stavka 1. ovog članka dostavlja se na znanje Općini Podstrana.
Članak 11.
Vlasnik grañevine ili drugi zakoniti posjednik nekretnine dužan je s isporučiteljom vodnih usluga
zaključiti ugovor o izgradnji priključka.
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Ugovor o izgradnji priključka obvezno sadrži: naziv ugovornih strana, vrstu priključka, cijenu i rok
izgradnje priključka, troškovnik radova koji čini sastavni dio ugovora, te odredbu o predaji priključka u
vlasništvo isporučitelja vodnih usluga.
IV.

TEHNIČKO – TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA

Članak 12.
Tehničko tehnološki uvjeta priključenja na komunalne vodne grañevine definirani su Općim i
tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga objavljenim na internetskoj stranici VIK-a Split.
V.

NAČIN I UVJETI FINANCIRANJA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA
OD STRANE BUDUĆIH KORISNIKA

Članak 13.
U slučaju kad gradnja odreñene komunalne vodne grañevine nije predviñena planom gradnje
komunalnih vodnih grañevina, budući korisnici vodnih uslugakoji bi se priključili na te grañevine mogu
sudjelovati u financiranjiu njihove gradnje pod uvjetima utvrñenim ugovorom s javnim isporučiteljem vodnih
usluga.
VI.

PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 14.
Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna, kazniti će se za prekršaj pravna osoba ako:
1. ne priključi svoju grañevinu na javni sustav vodoopskrbe ili javni sustav odvodnje u rokovima
odreñenim člankom 5. ove Odluke,
2. samovoljno priključi svoju grañevinu na javni sustav vodoopskrbe ili javni sustav odvodnje,
3. koristi vodu iz javnih hidranata bez odobrenja isporučitelja vodnih usluga,
4. onemogući isporučitelju vodnih usluga popravak priključka, očitanje i zamjenu vodomjera u cilju
baždarenja, te pregled instalacije potrošača u cilju utvrñivanja njezine tehničke ispravnosti.
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna, kazniti će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj
osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoj članka.
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna, kazniti će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i fizička
osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna, kazniti će se za prekršaj fizička osoba koja učini
prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
VII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju grañevina i drugih
nekretnina na komunalne vodne grañevine (''Službeni glasnik Općine Podstrana'' broj 17/2011).

Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Podstrana.

Klasa: 021-05/13-01/01
Urbroj: 2181/02-04/01-13-3
Podstrana, 1. kolovoza 2013. godine
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Na temelju članka 31. i 45. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj
7/13), Općinsko vijeće Općine Podstrana na 3. sjednici održanoj dana 1. kolovoza 2013. godine donosi:
ODLUKU
O OSNIVANJU I IZBORU ČLANOVA/ČLANICA
ODBORA ZA STRATEŠKE PROJEKTE I IZGRADNJU
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Odbor za strateške projekte i izgradnju.
Članak 2.
Odbor za strateške projekte i izgradnju priprema prijedloge odluka i drugih akata, daje mišljenje i
prijedloge u svezi pitanja vezanih za strateške projekte i izgradnju.
Članak 3.
Odbor za strateške projekte i izgradnju ima predsjednika/predsjednicu i šest članova/članica.

-

Članak 4.
U Odbor za Odbor za strateške projekte i izgradnju biraju se:
Josip Vrdoljak, za predsjednika,
Marija Mamić, za članicu,
Ivica Brstilo, za člana,
Tino Mišević, za člana,
Luka Jonjić, za člana,
Marin Kaštelančić, za člana,
Hrvoje Dobrić, za člana.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine Podstrana''.

Klasa: 021-05/13-01/01
Urbroj: 2181/02-04/01-13-3
Podstrana, 1. kolovoza 2013. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Buljan, v.r.

Na temelju članka 31. i 45. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj
7/13), Općinsko vijeće Općine Podstrana na 3. sjednici održanoj dana 1. kolovoza 2013. godine donosi:
ODLUKU
O OSNIVANJU I IZBORU ČLANOVA/ČLANICA
ODBORA ZA ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI RAZVOJ
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Odbor za školstvo i predškolski razvoj.
Članak 2.
Odbor za školstvo i predškolski razvoj priprema prijedloge odluka i drugih akata, daje mišljenje i
prijedloge u svezi pitanja vezanih za školstvo i predškolski razvoj.
Članak 3.
Odbor za školstvo i predškolski razvoj ima predsjednika/predsjednicu i četiri člana/članice.
SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA
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Članak 4.
U Odbor za školstvo i predškolski razvoj biraju se:
Žana Prizmić, za predsjednicu,
Anatolij Lovrić, za člana,
Enes Buljan, za člana,
Lucija Perica, za članicu,
Miroslav Selak, za člana.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine Podstrana''.

Klasa: 021-05/13-01/01
Urbroj: 2181/02-04/01-13-3
Podstrana, 1. kolovoza 2013. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Buljan, v.r.

Na temelju članka 31. i 45. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj
7/13), Općinsko vijeće Općine Podstrana na 3. sjednici održanoj dana 1. kolovoza 2013. godine donosi:
ODLUKU
O OSNIVANJU I IZBORU ČLANOVA/ČLANICA
ODBORA ZA IZGRADNJU ADMINISTRATIVNOG,TRGOVAČKOG I SPORTSKOG CENTRA
''PETRIĆEVO''
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Odbor za izgradnju administrativnog, trgovačkog i sportskog centra
''Petrićevo''.
Članak 2.
Odbor za izgradnju administrativnog, trgovačkog i sportskog centra ''Petrićevo'' priprema prijedloge
odluka i drugih akata, daje mišljenje i prijedloge u svezi pitanja vezanih za izgradnju administrativnog,
trgovačkog i sportskog centra ''Petrićevo''.
Članak 3.
Odbor za izgradnju administrativnog, trgovačkog i sportskog centra ''Petrićevo'' ima
predsjednika/predsjednicu i šest članova/članica.
Članak 4.
U Odbor za izgradnju administrativnog, trgovačkog i sportskog centra ''Petrićevo'' biraju se:
- Ante Šiško, za predsjednika,
- Ante Vuko, za člana,
- Gordana Božiković, za članicu,
- Grgo Gunjača, za člana,
- Božen Živaljić, za člana,
- Marko Šurlin, za člana,
- Marko Dodig, za člana.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine Podstrana''.
Klasa: 021-05/13-01/01
Urbroj: 2181/02-04/01-13-3
Podstrana, 1. kolovoza 2013. godine
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Na temelju članka 31. i 45. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj
7/13), Općinsko vijeće Općine Podstrana na 3. sjednici održanoj dana 1. kolovoza 2013. godine donosi:
ODLUKU
O OSNIVANJU I IZBORU ČLANOVA/ČLANICA ODBORA ZA KULTURU I UDRUGE
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Odbor za kulturu i udruge.
Članak 2.
Odbor za kulturu i udruge priprema prijedloge odluka i drugih akata, daje mišljenje i prijedloge u svezi
pitanja vezanih za kulturu i udruge.
Članak 3.
Odbor za kulturu i udruge ima predsjednika/predsjednicu i šest članova/članica.

-

Članak 4.
U Odbor za Odbor za kulturu i udruge biraju se:
Ante Milković, za predsjednika,
Miro Radović, za člana,
Vinko Mandarić, za člana,
Nino Car, za člana,
Josip Vuković, za člana,
Antonio Vrbatović, za člana,
Željko Erceg, za člana.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine Podstrana''.

Klasa: 021-05/13-01/01
Urbroj: 2181/02-04/01-13-3
Podstrana, 1. kolovoza 2013. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Buljan, v.r.

Na temelju članka 31. i 45. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj
7/13), Općinsko vijeće Općine Podstrana na 3. sjednici održanoj dana 1. kolovoza 2013. godine donosi:
ODLUKU
O OSNIVANJU I IZBORU ČLANOVA/ČLANICA
ODBORA ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Odbor za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata.
Članak 2.
Odbor za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata priprema prijedloge odluka i drugih akata, daje
mišljenje i prijedloge u svezi pitanja vezanih za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata.
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Članak 3.
Odbor za hrvatske branitelje iz domovinskog rata ima predsjednika/predsjednicu i četiri člana/članice.

-

Članak 4.
U Odbor za hrvatske branitelje iz domovinskog rata biraju se:
Ivan Radnić, za predsjednika,
Tonći Matešan, za člana,
Saša Marić-Banje, za člana,
Joško Ajduk, za člana,
Jure Dadić, za člana.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine Podstrana''.

Klasa: 021-05/13-01/01
Urbroj: 2181/02-04/01-13-3
Podstrana, 1. kolovoza 2013. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Buljan, v.r.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj 7/13),
Općinsko vijeće Općine Podstrana na 3. sjednici održanoj dana 1. kolovoza 2013. godine donosi:

ODLUKU
O IMENOVANJU ČLANOVA/ČLANICA VIJEĆA ZA DODJELU KONCESIJA NA
POMORSKOM DOBRU OPĆINE PODSTRANA

Članak 1.
Ovom Odlukom imenuju se članovi/članice Vijeća za dodjelu koncesija na pomorskom dobru Općine
Podstrana.
Članak 2.
U Vijeće za dodjelu koncesija na pomorskom dobru biraju se:
- Ivica Tafra, za člana.
- Ante Polić, za člana,
- Endjell Prekolnikaj, za člana.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine Podstrana''.

Klasa: 021-05/13-01/01
Urbroj: 2181/02-04/01-13-3
Podstrana, 1. kolovoza 2013. godine
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Općinskog vijeća:
Tomislav Buljan, v.r.

02. kolovoza 2013.

Broj 17/2013

Na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 7/13) i članka 5.
stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine 67/08, 48/10, 74/11, 80/13), Općinsko
vijeće Općine Podstrana na 3. sjednici održanoj dana 1. kolovoza 2013. godine donijelo je:
ODLUKU
o premještanju nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila s javno prometnih površina na području
općine Podstrana od 01. kolovoza do 30. rujna 2013. godine
Članak 1.
Ovom Odlukom ureñuju se uvjeti za premještanje nepropisno zaustavljenih ili parkiranih osobnih
vozila.
Članak 2.
Javno prometnim površinama, u smislu ove Odluke, smatraju se: razvrstane i nerazvrstane ceste,
trgovi, putovi, javna parkirališta i druge prometne površine koje su u funkciji sudionika u prometu na
području Općine Podstrana.
Članak 3.
Promet na javno prometnim površinama dopušten je svima pod jednakim uvjetima i u granicama
propisanima zakonom i ovom Odlukom.
Članak 4.
Djelatnost premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila obavljati će se tijekom mjeseca
kolovoza i rujna 2013. od strane tvrtke HVIDRE d.o.o. Split.
OPĆI UVJETI I POSTUPAK PREMJEŠTANJA i ČUVANJA VOZILA
Članak 5.
Vozilo zaustavljeno ili parkirano na cesti na kojoj ugrožava sigurnost prometa ili ometa normalan tijek
prometa i vozilo koje je zatečeno u prekršaju opisanima u članku 84. Zakona o sigurnosti prometa na cestama
policijski službenik ili prometni redar Općine Podstrana izdat će nalog za premještanje vozila na drugo
mjesto.
Članak 6.
Prije izdavanja naloga za premještanje, položaj nepropisno zaustavljenog ili parkiranog vozila se
utvrñuje fotografijom ili skicom. Za utvrñivanje prekršaja i izdavanje naloga za premještanje može se koristiti
i elektronička oprema „VIDEO NADZOR“.
Članak 7.
Po utvrñenom prekršaju i evidentiranju položaja nepropisno zaustavljenog ili parkiranog vozila,
ovlašteni djelatnik Ministarstva unutarnjih poslova ili prometni redar izdaje pisani nalog za premještanje.
Nalog sadrži podatke o nalogodavcu, datum i vrijeme izdavanja, fotografiju ili skicu vozila u prekršaju,
registarsku oznaku i opis prekršaja sa navedenim člankom propisa temeljem kojeg se vozilo premješta.
Ukoliko vozilo nema registarsku oznaku upisuje se marka, tip i boja vozila.

Članak 8.
Policijski službenik ili prometni redar na nalog za premještanje upisuje podatke o osobi koja vrši
premještanje i registarski broj vozila kojim se premješta.
Prije početka premještanja osoba koja vrši premještanje fotografira i evidentira stanje vozila, odnosno
ima li oštećenja na vozilu.
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Članak 9.
Troškove premještanja, odnosno započetog premještanja, snosi vlasnik, odnosno korisnik vozila.

Članak 10.
Vlasnik ili korisnik vozila koji je državljanin Republike Hrvatske, troškove premještanja može platiti
najkasnije u roku od 8 dana od dana izdavanja Naloga o premještanju.

Članak 11.
Vlasniku ili korisniku vozila koji nije državljanin Republike Hrvatske, odnosno vlasniku ili korisniku
vozila sa stranim registarskim oznakama vozilo će se izdati nakon plaćanja troškova premještanja.

Članak 12.
Postupak premještanja smatra se započetim ako je izdan nalog za premještanje i ako je specijalno vozilo
„pauk“ kojim se obavlja premještanje došlo na mjesto gdje je vozilo koje se premješta nepropisno
zaustavljeno ili parkirano, pa sve dok specijalno vozilo ne napusti mjesto s kojeg se vozilo premješta.

Članak 13.
HVIDRA d.o.o. Split je dužna premješteno vozilo čuvati na posebno ureñenom mjestu odreñenom za
čuvanje vozila do predaje vozila vlasniku uz predočenje osobnih dokumenata ili korisniku uz predočenje
punomoći za korištenje vozila. Prilikom izdavanja vozila vlasniku ili korisniku vozila će se uz vozilo izdati
nalog za premještanje, zapisnik o preuzimanju vozila i račun.

Članak 14.
Prigovor protiv naloga za premještanje podnosi se u pisanom obliku izdavatelju naloga u roku od 8
dana od dana preuzimanja vozila. Prigovor na nalog za premještanje ne odgaña naplatu troškova premještanja.
Ukoliko se prigovor uvaži izdavatelj naloga je dužan podnositelju prigovora vratiti plaćene troškove
premještanja i čuvanja.

NAKNADA ŠTETE
Članak 15.
Štetu na vozilu koja je nastala prilikom premještanja i čuvanja snosi HVIDRA d.o.o. Split koja obavlja
poslove premještanja.
TROŠKOVI PREMJEŠTANJA I ČUVANJA VOZILA
Članak 16.
Troškovi premještanja i čuvanja vozila na odlagalištu utvrñuje se kako slijedi:
1.

Troškovi premještanja:

a) premještanje vozila i čuvanje na odreñenom mjestu do 24 sata..................

400,00 kn

b) započeto premještanje (50% od iznos odreñenog za premještanje vozila).........
c) čuvanje vozila za svaki započeti slijedeći dan.............................................
10
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PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 18.
Ova odluka stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova i objavit će
se u Službenom glasniku Općine Podstrana.

Klasa: 021-05/13-01/01
Ur.broj: 2181/02-04/01-13-3
Podstrana, 1. kolovoza 2013. godine
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Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Buljan, v.r.
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SADRŽAJ

OPĆINSKO VIJEĆE

1. Odluka o osnivanju i imenovanju članova/članica stožera zaštite i spašavanja Općine Podstrana
2. Odluka o priključenju grañevina i drugih nekretnina na komunalne vodne grañevine
3. Odluka o osnivanju i izboru članova/članica Odbora za strateške projekte i izgradnju
4. Odluka o osnivanju i izboru članova/članica Odbora za školstvo i predškolski odgoj
5. Odluka o osnivanju i izboru članova/članica Odbora za izgradnju administrativnog,trgovačkog i
sportskog centra „Petričevo“
6. Odluka o osnivanju i izboru članova/članica Odbora za kulturu i udruge
7. Odluka o osnivanju i izboru članova/članica Odbora za hrvatske branitelje iz domovinskog rata
8. Odluka o imenovanju članova/članica Vijeća za dodjelu koncesija na pomorskom dobru općine
Podstrana
9. Odluka o premještanju nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila s javno prometnih površina na

području općine Podstrana od 01. kolovoza do 30. rujna 2013. godine

Izdavač:Općina Podstrana, Trg dr.Franje Tuñmana 3, 21312 Podstrana
Glavni i odgovorni urednik: Vitomir Vranković
Telefoni: 021/330-477,021/330-489 - Izlazi po potrebi- Žiro račun: HR36 2503 0071 8341 0000 6
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